
 

  

IEPIRKUMA LĪGUMS  

par darba uzdevumu vadības informācijas sistēmas pielāgošanu un uzturēšanu 

 

 

Rīga, sagatavošanas datums 09.01.2018. 

Līguma reģistrācijas numuru skatīt dokumenta pielikumā 

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”, ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003466281, tās XXXXXXXXXXXX 

personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā „Pasūtītājs” no vienas puses, un 

 

SIA “AUTENTICA”, ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003989378, tās valdes priekšsēdētāja 

XXXXXXXXXXXX personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā "Izpildītājs", no otras 

puses,  

 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz iepirkuma 

rezultātiem (iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM KV_2017_459_I, CPV kods: 72265000-0 

(Programmatūras konfigurēšanas pakalpojumi) un 72266000-7 (Programmatūras konsultāciju 

pakalpojumi), un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez 

maldības, viltus un spaidiem, noslēdza Pusēm un to saistību pārņēmējiem saistošu līgumu, turpmāk tekstā 

saukts – Līgums, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA ORGANIZĀCIJA 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas kvalitatīvi veikt Darba uzdevumu vadības informācijas 

sistēmas (turpmāk tekstā – Sistēma) pielāgošanu un uzturēšanu AS „Latvijas valsts meži” 

vajadzībām (turpmāk visi kopā saukti – Darbi). Darbu raksturojums un saturs noteikts tehniskajā 

specifikācijā (Pielikums nr. 1) un Sistēmas ekspluatācijas kārtības aprakstā (Pielikums Nr.5).  

1.2. Izpildītājs šajā Līgumā un tam pievienotajos pielikumos paredzētos Sistēmas Darbus nodrošina 

Pasūtītājam visā Līguma spēkā esamības laikā. Faktiskais Darbu apjomu Līguma izpildes laikā ir 

atkarīgs no Pasūtītāja vajadzības un Pasūtītājs negarantē Izpildītājam kādu noteiktu Darbu apjomu.  

1.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam veikt Darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, par ko 

tiek slēgti Darba uzdevumi atbilstoši Pielikumā Nr. 3 esošajai Darba uzdevuma parauga formai, kas 

kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Apmaksa par Darbiem tiek veikta saskaņā ar 

finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.2) norādītajām cilvēkdienu izmaksām.  

1.4. Pasūtītājs pēc vajadzības rīko (nodrošina telpas un aprīkojumu) pakalpojuma kvalitātes pārskata 

sanāksmes, kurās piedalās abu Pušu Projekta vadītāji, pēc nepieciešamības pieaicinot citus 

speciālistus. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā Līguma summa Līguma darbības laikā nepārsniedz 41 900.00 EUR (četrdesmit viens 

tūkstotis deviņi simti euro), bez PVN. 

2.2. Pakalpojuma izpildē iesaistīto darbinieku 1 (vienas) cilvēkdienas cenas par Darbiem tiek noteiktas 

atbilstoši pielikumam Nr. 2. Samaksa par Darbiem tiek veikta tikai atbilstoši faktiski veikto Darbu 

apjomam Līguma izpildes laikā. 

2.3. Rēķinu par Sistēmas darbiem Izpildītājs ir tiesīgs izrakstīt tikai pēc konkrētā Darba uzdevuma 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. Izpildītājs ir tiesīgs rēķinu nosūtīt 

elektroniskā veidā uz Līguma 9.5.2. punktā norādīto e-pasta adresi. 

2.4. Maksājumi par šajā Līgumā minētajiem Darbiem tiek veikti 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā 

pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķinu saņemšanas. 

2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts bankas pārskaitījums uz Izpildītāja norādīto 

bankas norēķinu kontu. 

 



 

  

3. DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

3.1. Darbi tiek pieņemti un nodoti ar pieņemšanas-nodošanas aktu saskaņā ar Darba uzdevumā 

minētajiem darbu apjomiem un izpildes termiņiem. 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Līgumā un tā pielikumos minētos Darbus kvalitatīvi, nolīgtajā 

termiņā un pilnā apjomā atbilstoši šī Līguma un visu tā pielikumu noteikumiem; 

4.1.2. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja un Sistēmas 

programmatūras ražotāja Atlassian norādījumiem un atbilstoši programmatūras specifikai un 

nozares labajai praksei. 

4.1.3. Izpildītājam ir tiesības veikt izmaiņas programmatūrā, kas uzlabo tās darbību, pēc savas 

iniciatīvas, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju elektroniski. 

4.1.4. Izpildītāja personālam ir tiesības izmantot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu, ja 

tas ir nepieciešams Līguma 1.1. punktā noteikto Darbu izpildē. Izpildītājs apņemas ievērot 

Pasūtītāja noteiktos ekspluatācijas noteikumus. 

4.1.5. Izpildītājs neierobežo nepieciešamās Sistēmas integrācijas ar citām Pasūtītāja lietotajām 

sistēmām. 

4.1.6. Izpildītāja veiktās Sistēmas izmaiņas nedrīkst pasliktināt Sistēmas veiktspēju un Sistēmas 

vispārējo darbību un ietekmēt aparatūru un saistītās sistēmas. Ja kāda no izmaiņām prasa 

būtiskus infrastruktūras uzlabojumus, tad Izpildītājs par to brīdina Pasūtītāju pirms izmaiņu 

izstrādes uzsākšanas rakstiskā veidā, iesniedzot nepieciešamos infrastruktūras uzlabojumus 

un to pamatojumu. Gadījumā, ja Izpildītājs, pirms Sistēmas izmaiņu veikšanas konstatē, ka 

plānotās izmaiņas iespējami radīs pasliktinājumu Sistēmas veiktspējā, Izpildītājs par to 

iepriekš rakstiski brīdina Pasūtītāju, norādot prognozējamās izmaiņas. Ja Pasūtītājs, 

neskatoties uz Izpildītāja brīdinājumu, vēlas veikt Sistēmas izmaiņas, Izpildītājs nav 

atbildīgs par izmaiņu ietekmi uz Sistēmas veiktspēju. 

4.1.7. Izpildītājs apņemas informēt Pasūtītāju par izmaiņām atbalstītajā standartprogrammatūrā 

pirms standartprogrammatūras uzturēšanas izbeigšanas no to ražotāja puses. 

4.1.8. Ja Izpildītājs plāno piegādāt jebkādas Sistēmas izmaiņas, kas atstāj ietekmi uz 

standartprogrammatūras licencēšanu, pirms šo izmaiņu veikšanas tās jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju elektroniski. 
4.1.9. Izpildītājs nav tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par operētājsistēmu vai izstrādes rīku 

nomaiņu, jaunas standartprogrammatūras piegādi vai tehniskā nodrošinājuma maiņu, bez 

Pasūtītāja piekrišanas. 

4.1.10. Izpildītājs apņemas piedalīties pakalpojuma kvalitātes pārskata sanāksmēs, ja tādas tiks 

organizētas, un protokolēt tās.  

4.1.11. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs ir kavējis rēķinu 

apmaksu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. 

4.1.12. Izpildītājam nav pienākums garantijas saistību un uzturēšanas pakalpojumu ietvaros bez 

maksas novērst tādus Sistēmas defektus, kuri radušies Pasūtītāja un/vai trešo personu rīcības 

vai bezdarbības rezultātā, rīkojoties ļaunprātīgi un/vai pretēji Sistēmas ekspluatācijas 

dokumentācijas noteikumiem. 

4.1.13. Izpildītājs Līguma izpildē iesaista personālu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā 

iepirkumā (pielikums Nr.4). Personāla nomaiņa pieļaujama tikai rakstveidā, saskaņojot ar 

Pasūtītāju. Šādā gadījumā personāls jānodrošina ar līdzvērtīgu kvalifikāciju.   

 

4.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

4.2.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Darbu veikšanai nepieciešamās telpas un aprīkojumu 

atbilstoši Darba uzdevuma noteikumiem. 

4.2.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja personālam pieeju datoru sistēmām, materiāliem, Pasūtītāja 

personālam un informācijai, kas nepieciešama Līgumā un tā pielikumos paredzēto darbu 

veikšanai. 

4.2.3. Pasūtītājs apņemas pēc vajadzības organizēt pakalpojuma kvalitātes pārskata sanāksmes 

atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

4.2.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Darbu  veikšanai nepieciešamā Pasūtītāja personāla iesaisti; 



 

  

4.2.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 3 (trīs) mēnešus iepriekš brīdinot 

Izpildītāju. Tādā gadījumā Pasūtītājs līdz Līguma izbeigšanas dienai veic pilnīgu norēķinu ar 

Izpildītāju par Izpildītāja faktiski izpildītajiem un Pasūtītājam iesniegtajiem Darbiem, kas 

pieņemti Līguma 3. sadaļā noteiktajā kārtībā, līdz Līguma izbeigšanai.  

4.2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs nesniedz līgumā 

minētos pakalpojumus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, vai neievēro darba 

uzdevumā noteiktos termiņus vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Ja Izpildītājs ir 

kavējis Darbu izpildi vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Pasūtītājs  neveic 

apmaksu par  piegādātu funkcionalitāti, par kuru vēl nav parakstīts pieņemšanas-nodošanas 

akts un izrakstīts rēķins. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda savas saistības šajā Līgumā minētajos darba uzdevumos 

paredzētos termiņos, kas ir noteikti katram veicamajam darbam, tad tas maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no Darbu uzdevuma līgumcenas par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no Darba uzdevuma līgumcenas. 

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic apmaksu Līgumā paredzētos termiņos, tad tas maksā Izpildītājam 

līgumsodu 1 % (viens procents ) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % (desmit procentu) no nesamaksātās summas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta 

diena, kurā banka veikusi atzīmi Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.   

5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ, tai skaitā, ja Izpildītāja piegādātās 

Sistēmas izmaiņas ir radījušas datu bojājumus, kļūdas vai Sistēmas darbības avāriju vai dīkstāvi. 

Šādos gadījumos Izpildītāja atbildības maksimālais apmērs tiek noteikts šī Līguma ietvaros 

samaksātās līgumsummas apmērā. 

5.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par Sistēmu pareizu ekspluatāciju atbilstoši Izpildītāja iesniegtajai vai publiski 

pieejamai Atlassian Sistēmas dokumentācijai un Pasūtītājam pašam ir jāveic visa nepieciešamā 

Sistēmas, programmatūras un datu rezerves kopēšana apjomā, kas nodrošina datu un 

programmatūras drošu saglabāšanu un iespēju veikt tās operatīvu atjaunošanu. 

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes. 

5.6. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas 

izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, otras Puses saistību 

izpildes termiņš tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto laika posmu. 

5.7. Katra no Pusēm ir atbildīga par Līguma nepienācīgu izpildi un otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem 

zaudējumiem, kas radīti Puses, tās darbinieku vai personu, kuras atrodas līgumattiecībās ar attiecīgo 

Pusi, vainas dēļ. 

6. KONFIDENCIALITĀTE UN FIZISKU PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 

6.1. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam visu tā pieprasīto informāciju, kas Izpildītājam 

nepieciešama šī Līguma izpildei.  

6.2. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu, kā arī cita veida 

konfidenciālu informāciju par otras puses pakalpojumiem, darbību un peļņu, kas tām kļuvusi 

zināma par otru pusi Līguma izpildes gaitā. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, 

ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas 

institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Aizliegums izpaust informāciju ir spēkā gan Līguma 

darbības laikā, gan arī pēc Līgumā paredzēto saistību izpildes. Šī punkta noteikums neattiecas uz 

gadījumu, kad Izpildītājs sniedz informāciju, datus un dokumentus tehniskās specifikācijas P.09.05 

punkta ietvaros. 

6.3. Izpildītājs no Pasūtītāja saņemtos testa datus ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītājam veidotās 

funkcionalitātes pārbaudei un nav tiesīgs šos datus izplatīt, kā arī izmantot kādiem citiem mērķiem. 

6.4. Puses apņemas nenodot trešajām personām no otras Puses tieši vai netieši saņemtus fiziskas 

personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties šāds 

pienākums, tas pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi. 

6.5. Puses apliecina, ka no otras Puses iegūtus fiziskas personas datus, ja tas nepieciešams Līguma 

īstenošanai, drīkst apstrādāt tikai Līgumā noteiktajiem mērķiem.  



 

  

6.6. Līguma priekšmeta specifika paredz iespēju, ka Izpildītājs Līguma izpildes laikā veiks Pasūtītāja 

darbinieku identitātes datu (visa starpā, bet ne tikai vārds, uzvārds, amats) apstrādi Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Vispārīgas datu aizsardzības regula 

Nr.2016/679) 4.panta 2.punkta izpratnē. Šādā gadījumā Izpildītājam kļūst saistoši Vispārīgas datu 

aizsardzības regulā Nr.2016/679 noteiktie personas datu apstrādātāja pienākumi un saistības. 

6.7. Izpildītājs, ņemot vērā Pasūtītāja Līguma izpildes ietvaros paredzētos personas datu apstrādes 

procesus, uzņemas atbildību par attiecīgu personas datu apstrādes tehnisko un organizatorisko 

prasību ieviešanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un paredz šo prasību nepārtrauktu 

pārskatīšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu apstrādes sistēmu un pakalpojumu konfidencialitāti, 

integritāti, pieejamību un noturību.  

6.8. Izpildītājs paziņo Pasūtītāja kontaktpersonai par jebkuru notikušu vai iespējamu personas datu 

aizsardzības pārkāpumu vai Līgumā definēto konfidenciālās informācijas aizsardzības režīma 

neievērošanas gadījumu ne vēlāk, kā sešu stundu laikā no brīža, kad datu aizsardzības pārkāpums 

atklāts. 

6.9. Izpildītājs pakalpojumu sniegšanā, it īpaši attālinātas pieslēgšanās gadījumā, bez Pasūtītāja 

atsevišķi izteiktas rakstiskas piekrišanas neizmanto programmas rīkus vai datu reģistrēšanas, 

glabāšanas servisus un citus līdzīgus pakalpojumus, ja to izmantošana paredz no Pasūtītāja iegūto 

personāla vai citu personas datu nodošanu uz trešajām valstīm un netiek nodrošināta aizsardzības 

līmeņa pietiekamība, kā aŗī uz attiecīgo apakšuzņēmēju Izpildītājam nav iespējams attiecināt visas, 

vai kādu no Līgumā paredzētajām apakšuzņēmējiem izvirzāmajām prasībām. Izpildītājs arī pārtrauc 

veikt tādu personas datu apstrādi trešajā valstī, attiecībā uz kuru Līguma spēkā esamības laikā vēlāk 

tiek  pieņemts lēmums, ka šajā valstī vairs netiek nodrošināta aizsardzības līmeņa pietiekamība. Par 

šāda veida apstākļu iestāšanos Līguma izpildes laikā Izpildītājs iepriekš informē Pasūtītāju. 

Nepieciešamības gadījumā norādījumus var sniegt Pasūtītājs. 

6.10. Izpildītājam ir aizliegts veidot Pasūtītāja iekārtās esošo datu vai citas informācijas kopijas uz 

saviem vai trešo personu datu nesējiem jebkādā formā, ja šādas kopijas veidošana nav 

nepieciešama vai adekvāta attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai. Šaubu gadījumā Izpildītājs 

konsultējas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par attiecīgā pakalpojuma izpildes un fiksēšanas metodēm. 

6.11. Izpildītājs līdz ar Līguma termiņa beigām nodrošina visu Līguma izpildes laikā savu programmu 

vidēs un iekārtās Pasūtītāja uzkrāto personas datu dzēšanu vai vismaz neatgriezenisku 

anonimizāciju, izņemot, ja Izpildītājs definē noteikta veida personas datu turpmāku glabāšanu 

saskaņā ar noteiktu Izpildītāja leģitīmo interesi. Izpildītājs garantē, ka glabāšanas periodā personas 

dati netiks izmantoti citiem mērķiem, kā arī ievēros visas spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktās tehniskās un organizatoriskās prasības attiecībā uz personas datu glabāšanu un 

iznīcināšanu. Par jebkādu personas datu glabāšanu saistībā ar Izpildītāja leģitīmajām interesēm pēc 

Līguma darbības termiņa Izpildītājs atbild, kā pārzinis saskaņā ar Vispārīgas datu aizsardzības 

regulas Nr.2016/679 prasībām. 

6.12. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma izpildes laikā pieprasīt Izpildītājam informāciju un 

pierādījumus, kas apliecina Līguma sadaļā noteikto pienākumu izpildi.  

6.13. Gadījumā, ja Līguma izpildes ietvaros pakalpojuma nodrošināšanā tādā apmērā, kas paredz 

iespējamu no Pasūtītāja saņemtu fizisku personu datu apstrādi (Vispārīgas datu aizsardzības regulas 

Nr.2016/679 4.panta 2.punkta izpratnē), ir paredzēts iesaistīt trešo personu (apakšuzņēmēju), 

Izpildītājs šādas trešās personas iesaisti Līguma izpildē iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. 

6.14. Izpildītājs fiziskas personas datu apstrādē iesaistītajiem darbiniekiem nosaka, un līgumā ar 

apakšuzņēmējiem, kurus ir paredzēts iesaistīt no Pasūtītāja saņemtu fiziskas personas datu apstrādē, 

iekļauj identiskas konfidencialitātes un datu aizsardzības prasības, kādas noteiktas šajā Līguma 

sadaļā, paredzot apakšuzņēmēju atbildību par šīs prasības pārkāpšanu, kas nav mazāka par Līguma 

4.5.punktā paredzēto atbildību. 

6.15. Izpildītājs nodrošina, ka personas datu apstrādē iesaistītais personāls ir pienācīgi informēts par šajā 

Līguma sadaļā paredzēto prasību ievērošanu un neapstrādā personas datus citādi, kā noteikts 

Līgumā. 

 

 

 



 

  

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI. 

7.1. Ja Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā noteiktais Līguma 

termiņš tiek pagarināts par tādu laiku, par kādu attiecīgie nepārvaramas varas apstākļi aizkavē 

attiecīgo ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi. 

7.2. Puse, kuras saistību izpilde kavē nepārvarama vara, ar paziņojumu nekavējoties informē otru Pusi 

par šādu apstākļu iestāšanās sākuma un aptuvenu beigu laiku. Ja iespējams, jāpievieno attiecīga 

valsts institūciju izziņa, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu esamību. 

7.3. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana, t.i. tā iesniegšana vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās, atņem Pusei, kura šādu novēlotu 

paziņojumu iesniedz, tiesības tikt atbrīvotai no ar šo Līgumu uzņemto saistību pildīšanas 

nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ja sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem, Pakalpojuma izpilde 

tiek kavēta vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no Līguma kopumā vai atkāpties no atsevišķu tās nosacījumu izpildes. Ja Līgums zaudē 

spēku nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt no otras Puses nekādu 

zaudējumu atlīdzību, kuri tai varētu rasties sakarā ar šādiem apstākļiem. 

8. AUTORTIESĪBAS 

8.1. Visu šī Līguma izpildes ietvaros izmantoto Standartprogrammatūru, t.i., trešo pušu 

programmatūra (Atlassian u.c.), kura nepieciešama Sistēmas pilnvērtīgai funkcionēšanai, 

autora tiesības saglabā Standartprogrammatūras ražotāji. 
8.2. Autora mantiskās tiesības uz šī Līguma darbības laikā radītajiem autortiesību objektiem pāriet 

Pasūtītājam pēc tam, kad radīts attiecīgais autortiesību objekts un Pasūtītājs pilnībā samaksājis 

Izpildītājam atlīdzību saskaņā ar šo Līgumu. 

8.3. Visi Sistēmās uzkrātie, ievadītie un tās darbības rezultātā radītie dati visos to formātos ir 

viennozīmīgs ekskluzīvs Pasūtītāja īpašums. 

8.4. Izpildītājs garantē, ka šī Līguma darbības laikā radītajiem autortiesību objektiem 99 (deviņdesmit 

deviņus) gadus no šī Līguma abpusējas parakstīšanas dienas neizmantos savas personiskās tiesības 

uz:  

8.4.1. izlemšanu, vai Sistēmas pavadošā informācija tiks izziņota un kad tā tiks izziņota; 

8.4.2. Sistēmu pavadošās informācijas atsaukšanu; 

8.4.3. Sistēmu pavadošās informācijas neaizskaramību; 

8.4.4. Pretdarbību. 

8.5. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par to, ka starp Izpildītāju un apakšuzņēmēju (ja tāds tiek 

piesaistīts) un Izpildītāja darbiniekiem un apakšuzņēmēju darbiniekiem (ja tāds tiek piesaistīti) 

ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētas autoru personiskās un mantiskās tiesības un 

tas neradīs Pasūtītājam nekādu risku saistībā ar autortiesībām Sistēmu izmantošanas laikā. 

9. CITI NOTEIKUMI. 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā atkarībā no tā, kurš apstāklis 

iestājas ātrāk:  

9.1.1. 3 (trīs) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas vai 

9.1.2. līdz brīdim, kad Pasūtītāja veiktie maksājumi par Sistēmu uzturēšanu un pilnveidošanu ir 

sasnieguši Līguma 2.1. punktā minēto summu.  

9.2. Pusēm abpusēji rakstveidā vienojoties, Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, ja Līguma 

9.1.1.punktā noteiktā termiņa beigās Līguma darbības termiņā veiktie maksājumi nav sasnieguši 

Līguma 2.1. punktā minēto summu. 

9.3. Domstarpības starp Pusēm un attiecības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā, 

bet, ja vienošanās netiek panākta, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā. 

9.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam. 

9.5. Pušu Projekta vadītāji: 

9.5.1. no Izpildītāja puses, ar tiesībām slēgt Darba uzdevumus, parakstīt Darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktus, – XXXXXXXXXXXX; 



 

  

9.5.2. no Pasūtītāja puses, ar tiesībām slēgt Darba uzdevumus, parakstīt Darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktus – XXXXXXXXXXXX. 

9.6. Jebkādas izmaiņas un papildinājumi, kas skar šo Līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

noteikumiem veicami abpusēji vienojoties un noformējot rakstveidā, kas kļūst par šī Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. Līguma rekvizītos norādītā Izpildītāja bankas  konta maiņa Līguma 

izpildes laikā ir veicama, Pušu starpā noslēdzot rakstveida vienošanos. 

9.7. Pusēm nav tiesības pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otras 

Puses rakstiskas piekrišanas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījuma tiesību cesiju.  

9.8. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros ar 5 pielikumiem, kopā uz 15 lapaspusēm, abi līguma 

eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

9.9. Līgums un tā pielikumi sagatavoti un parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas 

satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga 

datums un laiks. 

10. PIELIKUMI: 

Tehniskā specifikācija (pielikums Nr. 1) 

Finanšu piedāvājuma kopija (pielikums Nr. 2) 

Darba uzdevuma veidne/paraugs (pielikums Nr. 3) 

Personāls, kas iesaistīts Līguma izpildē (pielikums Nr. 4) 

Sistēmas ekspluatācijas kārtības apraksts (pielikums Nr.5) 

 

11. PUŠU JURIDISKĀS REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

"IZPILDĪTĀJS": 

SIA “Autentica” 

Vien. reģ. Nr. 40003989378 

Ūnijas iela 39A, Rīga, LV-1039 

Tālrunis: XXXXXXXXXXX 

E-pasts: XXXXXXXXXX  

IBAN konta Nr. XXXXXXXXXXX  

Kods: XXXXXXXXXXX 

"PASŪTĪTĀJS ": 

AS “Latvijas Valsts meži” 

Vien. reģ. Nr. 40003466281 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 371 67610015 

E-pasts: lvm@lvm.lv  

AS „SEB banka” 

IBAN konta Nr. LV10UNLA0003030467544 

Kods: UNLALV2X 

 

mailto:lvm@lvm.lv


 

  

Pielikums Nr.1 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

,,Darba uzdevumu vadības informācijas sistēmas pielāgošana un uzturēšana” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM KV_2017_459_I) 
 

LVM nepieciešams papildināt, pielāgot un, izmantojot standarta tīmekļa pakalpojumu 

komunikācijas metodes, integrēt Darba uzdevumu vadības informācijas sistēmu (DUV IS), ar kuras 

palīdzību uzņēmumā tiek nodrošināta iespēja pārvaldīt visus pieteikumus (problēmu, izmaiņu), darba 

uzdevumu un apakšuzdevumu datus un darbu plūsmas. Darba uzdevumu vadības informācijas sistēma ir 

veidota uz Atlassian JIRA produktu bāzes – JIRA CORE un JIRA SERVICE DESK (IT palīdzības 

dienesta risinājums), ir izveidotas saskarnes ar citām uzņēmuma informācijas sistēmām, lai nodrošinātu 

maksimāli ērtu un automatizētu ikdienas darbu.  

Sistēmas risinājuma arhitektūra un komponentes: 

 

 

Saistītās informācijas sistēmas 

LAIPA – LVM sadarbības partneru attiecību pārvaldības rīks 

PVĶ IS – LVM piegādes ķēdes vadības informācijas sistēma 

Projektu portāls un SharePoint – Microsoft SharePoint un Microsoft Project pielāgojumi specifiski 

LVM vajadzībām. 

LVM ĢIS - ir vienota meža resursu ģeotelpiskās un ar to saistītās aprakstošās informācijas pārvaldības 

sistēma 

 

Sistēmas lietotāju skaits – ~500. 



 

  

Pretendentam pakalpojuma sniegšanas ietvaros var tikt uzdots nodrošināt realizēt šādus ar Sistēmu 

saistītus pakalpojumus: 

 
Sistēmas vispārīgās prasības 

ID  

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

FP.01.01 Sistēmas vispārīgā prasība Sistēma ir jānodrošina uz uzņēmuma Atlassian izstrādātās JIRA CORE 7.6. un 

JIRA SERVICE DESK 3.9. vai jaunākas versijas programmatūras bāzes, 

maksimāli izmantojot produkta standarta iespējas. 

Pielāgošanas un integrēšanas periodā ir jānodrošina JIRA produktu konfigurēšana 

un pielāgošana atbilstoši šajā tehniskajā specifikācijā aprakstītajām funkcionālajām 

un nefunkcionālajām prasībām. 

Visas JIRA CORE un JIRA SERVICE DESK programmatūras funkcionālās 

iespējas ir automātiski uzskatāmas par Sistēmas standarta prasībām un atsevišķi 

šajā tehniskajā specifikācijā var nebūt aprakstītas. Ar pilnu JIRA programmatūras 

funkcionālo iespēju sarakstu var iepazīties šeit – 

https://www.atlassian.com/software/jira/service-desk/features 

https://www.atlassian.com/software/jira/core/features 

 

Vienkāršas standarta funkcionalitātes nodrošināšanai ir jāizmanto JIRA 

programmatūrā iebūvētā administrēšanas funkcionalitāte (lai konfigurētu 

pieteikumu veidus, darbu plūsmas, e-pasta ziņojumus un lietotāju grupu tiesības). 

Komplicētas papildus funkcionalitātes nodrošināšanai, kuru standarta versijā JIRA 

programmatūra nenodrošina, ir iespējams veidot dažāda veida spraudņus un 

savienojumus ar citām IS. 

FP.01.02 Darba plūsmu konfigurēšana Pakalpojuma sniegšanas ietvaros jānodrošina atšķirīgu dažādas sarežģītības darba 

plūsmu konfigurēšana un ieviešana 

Pieteikumu reģistrēšana 

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

FP.02.01 Sadarbības partneru 

informācijas piesaistīšana 

Jānodrošina iespēja attiecīgam pieteikumam (tai skaitā darba uzdevumam) 

piesaistīt vismaz šādu sadarbības partnera raksturojošo informāciju: 

• Unikālo SP identifikatoru,  

• Vārdu uzvārdu/nosaukumu 

• PK vai reģ NR 

Pieteikumam piesaistāmā sadarbības partnera informācija reālā laikā ir jāizgūst no 

LVM sadarbības partneru  pārvaldības rīka LAIPA.  

FP.02.02 Projektu informācijas 

piesaistīšana 

Jānodrošina iespēja attiecīgam pieteikumam (tai skaitā darba uzdevumam) 

piesaistīt vismaz šādu projekta raksturojošo informāciju: 

• Unikālo projekta identifikatoru,  

• Projekta nosaukumu 

Pieteikumam piesaistāmā projekta informācija ir jāizgūst no Projektu portāla. 

FP.02.03 Piegādes ķēdes objekta 

informācijas piesaistīšana 

Jānodrošina iespēja attiecīgam pieteikumam (tai skaitā darba uzdevumam) 

piesaistīt piegādes ķēdes objekta raksturojošo informāciju – izmantojot LVM 

piegādes ķēdes vadības rīka klasifikatoru vērtības. 

Pieteikumam piesaistāmā piegādes ķēdes objekta raksturojoša informācija 

(klasifikatoru vērtības) reālā laikā ir jāizgūst no LVM piegādes ķēdes vadības rīka. 

FP.02.04 Objektu informācijas 

piesaistīšana 

Jānodrošina iespēja attiecīgam pieteikumam (tai skaitā darba uzdevumam) 

piesaistīt vismaz šādu objekta raksturojošo informāciju: 

• Unikālo objekta identifikatoru; 

• Objekta nosaukumu; 

• Objekta atrašanās vietu (piemēram, ģeogrāfiskās koordinātas); 

• Citus objekta aprakstošos datus. 

Pieteikumam piesaistāmā objekta informācija reālā laikā ir jāizgūst no LVM ĢIS 

Paziņojumi 

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

FP.04.01 Paziņojumu nosūtīšana  Sistēmā jānodrošina paziņojumu nosūtīšanu uz pieteikuma risināšanā iesaistīto 

lietotāju e-pasta adresēm par vismaz šādiem notikumiem: 

• pieteikuma reģistrēšana vai labošana; 

• darba plūsmas statusa maiņa; 

• komentāra, failu pielikuma, sasaistes pievienošana, labošana vai dzēšana; 

• atgādinājums pieteicējam un izpildītājam par atrisināšanas termiņa 

kavējumu utml. 

https://www.atlassian.com/software/jira/service-desk/features
https://www.atlassian.com/software/jira/core/features


 

  

 

Atskaites 

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

FP.05.01 Lietotāju personiskās atskaites Jānodrošina katra lietotāja personiskās atskaites, kuras satur informāciju par 

konkrētā lietotāja pieteiktiem pieteikumiem (tai skaitā darba uzdevumiem) vai tiem 

pieteikumiem, kam šis lietotājs ir deleģēts kā atbildīgais par izpildi.  

Jānodrošina visu personisko pieteikumu pieejamību vienā sarakstā. 

FP.05.02 Izpildes statusa atskaites Sistēmā jāiestrādā pieteikumu izpildes statusa atskaites, kas ļauj apskatīt un 

analizēt periodā neatrasinātos un atrisinātos pieteikumus, tai skaitā izpildes un 

kavējuma laikiem. 

FP.05.03 Citas atskaites un saraksti Sistēmā jāiestrādā dažādas atskaites un saraksti, kas ļauj apskatīt un analizēt 

neatrasinātos un atrisinātos pieteikumus, atbilstoši to prioritātei, statusam, 

kategorijai, atbildīgiem, piesaistītā objekta atrašanās teritorijai, projektam un citiem 

pieteikuma atribūtiem. 

FP.05.04 Darba virsmas Jāizveido lietotājiem pieejamas darba virsmas ar jau iepriekš definētiem 

meklēšanas filtriem, piemēram, izpildes kritēriju ievērošanas kontrolei. 

 

Pieejas tiesības  

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

P.06.01 Lietotāju lomas Jānodrošina iespēja veidot dažādas lietotāju lomas ar iespēju lietotāju lomai 

piesaistīt konkrētas lietotāju grupas, kuras jāizgūst no LVM koplietošanas servisa, 

ko nodrošina MS Active Directory. 

Sistēmā jābūt iespējai katrai lomai definēt atbilstošas lietotāju tiesības. 

Sistēmā jāparedz iespēja piesaistīt lietotāju grupas konkrētām lietotāju lomām. Ja 

lietotāju grupa piesaistīta vairākām lietotāju lomām, konkrētās lietotāja grupas 

tiesības ir atbilstošo lietotāju lomu tiesību apvienojums. 

P.06.02 Pieejas tiesību apjoms Jānodrošina elementārās tiesības datu piekļuves pieprasījumu izsaukšanai, 

darbībām, lietotāja saskarnes elementiem. 

P.06.03 Pieejas tiesību ierobežošana Jānodrošina iespēja ierobežot piekļuvi datiem vismaz atkarībā no lietotāja lomas, 

struktūrvienības/piederības uzņēmumam, projekta, foruma, sadarbības partnera. 

Saskarnes ar citām IS 

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

P.07.01 Komunikācijas veids Jānodrošina Sistēmas saskarnes ar citām informācijas sistēmām, izmantojot tīmekļa 

servisu standarta komunikācijas metodes (standarta JIRA API). 

P.07.02 Maksimālais atbildes laiks Jānodrošina, ka atbildes laiks uz pieprasījumu, kas tiek veikts, izmantojot tīmekļa 

servisu komunikācijas metodes, 95% gadījumos nepārsniedz 5 sekundes pie 

vienlaicīgiem 50 vai mazāk sistēmas lietotājiem, ja datu pārraides ātrums nav 

mazāks par 100 Mbps. 

P.07.03 Saskarne ar LAIPA Sistēmā jāparedz divvirziena saskarnes ar sistēmu LAIPA, kas sevī iekļauj: 

• pieteikumam piesaistīto sadarbības partneru informācijas izgūšana reālā 

laikā no LAIPA uz Sistēmu (saskaņā ar prasību FP.02.01); 

• pieteikumu informācijas (piemēram, pieteikuma pamatinformācijas, tai 

skaitā pašreizējā statusa) izgūšana reālā laikā no Sistēmas uz LAIPA, 

iespēja atvērt sadarbības partnerim piesaistīto konkrēto pieteikumu 

Sistēmā, Iespēja redzēt no LAIPA sadarbības partnerim piesaistīto 

pieteikumu statuss apkopotā veidā (vai ir vismaz kāds atvērts 

pieteikums); 

• iespēja lietotājam no LAIPA uzsākt jauna pieteikuma (tai skaitā darba 

uzdevumu)  izveidi Sistēmā, mainīt esošo pieteikumu. 

P.07.04 Saskarne ar PĶV IS Sistēmā jāparedz divvirziena saskarnes ar LVM PĶV IS, kas sevī iekļauj: 

• pieteikumam piesaistīto PĶ objekta informācijas izgūšana reālā laikā 

(saskaņā ar prasību FP.02.03) 

• pieteikuma informācijas (piemēram, pieteikuma pamatinformācijas, tai 

skaitā statusa) izgūšana reālā laikā no Sistēmas uz PVĶ IS; 

• iespēja no PVĶ IS uzsākt jauna pieteikuma (tai skaitā darba uzdevumu)  

izveidi Sistēmā, mainīt pieteikumu statusus (saskaņā ar prasību 
FP.02.03). 

P.07.05 Saskarne ar Projektu Portālu Sistēmā jāparedz vienvirziena saskarnes ar LVM Projektu portālu, kas sevī iekļauj 

pieteikumam piesaistīto projektu informācijas izgūšanu (saskaņā ar prasību 

FP.02.02) 



 

  

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

P.07.06 Saskarne ar LVM SharePoint Sistēmā jāparedz divvirziena saskarnes ar LVM SharePoint, kas sevī iekļauj 

piekļuvi atbilstošiem Sistēmas pieteikumiem LVM SharePoint projektu u.c. LVM 

forumu pārvaldības vietnēs. 

P.07.07 Saskarne ar citām pieteikumu 

pārvaldības IS 

Sistēmā jāparedz divvirziena saskarnes ar citām dažādu platformu (piemēram, 

Atlassian JIRA, SCSM utml.) pieteikumu pārvaldības IS, tai skaitā LVM 

ārpakalpojumu sniedzēju uzturētām, kas nodrošinātu pieteikumu savstarpējo apriti. 

P.07.08 Saskarne ar LVM ĢIS Sistēmā jāparedz divvirziena saskarnes ar LVM ĢIS, kas sevī iekļauj: 

• pieteikumam piesaistīto ģeogrāfiskā objekta informācijas izgūšana reālā 

laikā (saskaņā ar prasību FP.02.04) 

• pieteikuma informācijas (piemēram, pieteikuma pamatinformācijas, tai 

skaitā statusa) izgūšana reālā laikā no Sistēmas uz LVM ĢIS; 

• iespēja no LVM ĢIS uzsākt jauna pieteikuma (tai skaitā darba 

uzdevumu)  izveidi Sistēmā, mainīt pieteikumu statusus. 

Jira spraudņi 

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

P.08.01 JIRA spraudņu izmantošana Jānodrošina atbilstošo spraudņu izmantošanu un konfigurēšanu Sistēmas sadarbībai 

ar citām LVM sistēmām, kā arī Atlassian JIRA CORE un JIRA SERVICE DESK 

standarta funkcionalitātes paplašināšanai (piemēram, BIG PICTURE, 

ScriptRunner) 

Pārējās prasības 

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

P.09.01 Saskarnes valoda Sistēmas lietotāju saskarnei ir jābūt latviešu valodā. Visiem sistēmas ziņojumiem 

(t.sk. biznesa kļūdu paziņojumiem) ir jābūt latviešu valodā. Izņēmums ir tehniskie 

kļūdu paziņojumi, kuri var būt arī angļu valodā. 

P.09.02 Dokumentācija Mainoties Sistēmas konfigurācijai, funkcionalitātei vai tās komponenšu versijām, 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina šādas dokumentācijas izveidošana vai 

atjaunināšana: 

• Funkcionālo vai biznesa prasību apraksts lietotājstāstu vai funkcionālas 

specifikācijas formā; 

• Biznesa scenāriju procesu apraksts kā daļa no funkcionālas specifikācijas 

vai kā atsevišķs dokuments, vai kā daļa no lietotāju dokumentācijas; 

• Sistēmas saskarņu (interfeisu) specifikācijas; 

• Sistēmas administrēšanas dokumentācija, kas satur: 

- Sistēmas konfigurācijas aprakstu; 

- Monitorējamo IS parametru aprakstu; 

- Nestandarta Sistēmas pielāgojumu (kustomizāciju) aprakstu. 

• Sistēmas lietotāju palīgmateriāli.  

Dokumentācijas izveides vai aktualizācijas veids un apjoms tiek saskaņots 

pakalpojuma vai papildināšanas darbu ietvaros. 

P.09.03 Saziņas valoda Mutiskās un rakstiskās saziņas valoda starp Izpildītāju un Pasūtītāju ir latviešu 

valoda. Ja Izpildītājs projektā iesaista personālu, kas nepārvalda latviešu valodu, 

Izpildītājam jānodrošina tulkošana. 

P.09.04 Garantijas nodrošināšana Jānodrošina garantijas uzturēšanu pakalpojuma sniegšanas periodā pēc Izpildītāja 

veikto darbu nodošanas ekspluatācijā. Garantija sevī iekļauj: 

• Problēmu novēršanu; 

• Problēmu pieteikšana Sistēmas ražotājam (ja kļūdu novēršanā ir 

jāpiesaista Sistēmas ražotājs); 

P.09.05 Konsultāciju un rekomendāciju 

sniegšana 

Pakalpojuma sniegšanas ietvaros jānodrošina konsultācijas par Sistēmas 

uzturēšanu, problēmu novēršanu, rekomendāciju sniegšana par Sistēmas 

komponenšu darbības jauninājumiem. 

P.09.06 Atbalsta sniegšana Sistēmas 

lietotājiem 

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem atbalstu saistībā ar 

Sistēmas lietošanu, administrēšanu (konsultē par Sistēmas administrēšanu un 

lietošanu, sniedz atbildes uz Pasūtītāja pārstāvju jautājumiem, rīko apmācības u.c) 

P.09.07 Atskaites par sniegto 

pakalpojumu 

Jānodrošina atskaites par periodā sniegto pakalpojumu. 

P.09.08 Apmācību veikšana Jānodrošina apmācības Sistēmas lietotājiem un/vai tehniskiem speciālistiem par 

Sistēmas funkcionālajam iespējām, kā arī funkcionālā un tehniskā atbalsta 

pilnvērtīgai nodrošināšanai 



 

  

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

P.09.09 Sistēmas versiju jaunināšanas 

atbalsts 

Pakalpojuma sniegšanas ietvaros jānodrošina Pasūtītāja atbalsts pārejai uz 

jaunākām JIRA produktu JIRA CORE un JIRA SERVICE DESK un JIRA 

spraudņu versijām 

 

Sistēmas darbināšanai nepieciešamā infrastruktūra 

Prasības id Prasības nosaukums Prasības apraksts 

P.10.01 Vižu konfigurācija Izpildītājs veic Pasūtītāja testa un produkcijas vižu konfigurāciju, kas nepieciešama 

optimālai un nepārtrauktai Sistēmas darbībai. 

P.10.02 Sistēmas izmitināšanas 

minimālie tehniskie resursi 

Sistēmas testa un produkcijas vides izmitināšanu un apkalpošanu nodrošina 

Pasūtītājs. Sistēmas izstrādes vides izmitināšanu un apkalpošanu pēc pieprasījuma 

nodrošina Izpildītājs. 

P.10.03 Tehnoloģijas, programmatūra 

un tehniskais nodrošinājums 
Izstrādes videi visu nepieciešamo tehnoloģiju, programmatūras un tehnisko 

nodrošinājumu nodrošina Izpildītājs. 

P.10.04 Veiktspēja Datu ievades un apskates laikā, vienas darbības (formas atvēršana, saraksta 

attēlošana, datu ielāde, datu saglabāšana utml.) izpildes laiks 95 % gadījumu 

nepārsniedz 5 sekundes. 

Pārējos 5% gadījumos minētais laiks nedrīkst pārsniegt 15 sekundes. 

P.10.05 Informācijas atlases laiks Informācijas atlases laiks, norādot tās meklēšanas parametrus: 

• 95% gadījumu līdz 5 sekundēm operatīvām darba atskaitēm, tai skaitā 

darbinot meklēšanas funkcionalitāti; 

• 95% gadījumu līdz 10 sekundēm atskaitēm, kuras iekļauj datus par 

nedēļu vai vairāk, tai skaitā darbinot meklēšanas funkcionalitāti; 

• Pārējos gadījumos – datu atlase nepārsniedz 20 sek. 

 

 

 

 



 

  

Pielikums Nr.2 

 

 

 

Iepirkumam 

,,Darba uzdevumu vadības informācijas sistēmas pielāgošana un uzturēšana” 

(identifikācijas Nr. AS LVM KV_2017_459_I) 
 

 

 

SIA Autentica piedāvā nodrošināt darba uzdevumu vadības informācijas sistēmas pielāgošanu un 

uzturēšanu AS „Latvijas valsts meži” vajadzībām atbilstoši iepirkuma noteikumu prasībām par šādu 

pakalpojumu cenu, iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas: 

 

 
 

Pakalpojums Cilvēkdienas izmaksas darba laikā, EUR, 

bez PVN 

Darba uzdevumu vadības informācijas 

sistēmas pielāgošana un uzturēšana AS 

„Latvijas valsts meži” vajadzībām 

300 



 

  

Pielikums Nr. 3 

PARAUGS 

Darba uzdevums nr. ___  

par ….. 

Rīgā, 201_. gada __. _______________ 

1. Saskaņā ar LĪGUMA_DATUMS starp SADARBĪBAS_PARTNERA NOSAUKUMS un AS 

„Latvijas valsts meži” noslēgtā līguma Nr. _____________________ par Darba uzdevumu vadības 

informācijas sistēmas pielāgošanu AS „Latvijas valsts meži” vajadzībām1.3. un 9.4. punktiem 

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt šādus darbus: 

 Darbs CVD 
Darba cena, EUR 

bez PVN 

Darbu 

izpildes 

termiņš 

1. 1.darba nosaukums Kopējais apjoms Kopējā cena  

2. 2.darba nosaukums …   

 KOPĀ    

 

2. Darbu apraksts 

2.1. Pirmā darba nosaukums 

2.1.1. Darba mērķis 

… 

2.1.2. Funkcionālais apraksts 

… 

2.1.3. Laika grafiks 

Darbi tiks veikti atbilstoši šādam laika grafikam: 

NPK Nosaukums 

Darba 

apjoms, 

cilvēkdienas 

Darba sākums Darba beigas Atbildīgais 

1. Prasību analīze, intervijas     

2. Prasību apkopošana un analīze     

3. …     

 

2.1.4. Nodevumi 

Papildus realizējamai funkcionalitātei tiks veiktas izmaiņas jau saskaņotajos nodevumos vai no 

jauna izstrādāti šādi nodevumi: 

… 

2.1.5. Izmaksas 

Darba uzdevuma realizācijā nepieciešamais darba apjoms Izpildītāja speciālistiem / ir norādīts tabulā 

zemāk. 

Pakalpojums 

Cilvēkdienas 

likme, EUR, bez 

PVN 

Cilvēkdienas 
Kopā, EUR, bez 

PVN 

    

 

2.1.6.  Cits 

… 

3. Papildus nosacījumi 

Darbu pieņemšanas nodošanas kārtība, samaksas kārtība, citi nosacījumi, ja tie ir atšķirīgi no līgumā 

atrunātā.  

____________      ___________________ 

PROJEKTA VADĪTĀJA VĀRDS PROJEKTA VADĪTĀJA VĀRDS 

SADARBĪBAS_PARTNERA NOSAUKUMS AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” 



 

  

 

Pielikums Nr.4 

 

 

Personāls, kas iesaistīts Līguma izpildē 
 

 

Speciālista loma Speciālista vārds, uzvārds 

Projekta vadītājs XXXXXXXXXXXXXXX 

Galvenais speciālists XXXXXXXXXXXXXXX 

 



 

  

Pielikums Nr.5 

 

Sistēmas ekspluatācijas kārtības apraksts 

 
Līguma izpildes laikā Pretendents ir atbildīgs par: 

• Pieteikumu (kļūdu, izmaiņu pieprasījumu un konsultāciju) pieņemšanu, apstrādi un realizēšanu 

saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem; 

• Problēmu pieteikšanu Sistēmas ražotājam (ja kļūdu novēršanā ir jāpiesaista Sistēmas ražotājs); 

• Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendents sniegs konsultācijas par izmaiņām 

standartprogrammatūrā, piemēram, atbalsta termiņa beigām; 

Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir atbildīgs par: 

• Rezerves kopiju veidošanu un uzglabāšanu; 

• Sistēmas darbības atjaunošanas plāna uzturēšanu, regulāru atjaunošanas testu izpildi; 

• Sistēmas darbības atjaunošanu serveru un/vai datu bojājumu gadījumā; 

• Laicīgu Pretendenta informēšanu par personas datu pastrādes procesiem, kuros paredzēts iesaistīt 

Pretendentu; 

• Pasūtītāja testa un produkcijas vižu uzturēšanu un izmitināšanu (licences, drošība, serveri, 

atjauninājumi u.c.); 

• Pasūtītājs ir iepazinies, atzīst sev par saistošiem un apņemas ievērot Atlassian noteiktos 

programmatūras lietošanas noteikumus un Atlassian Klienta Līgumu (Atlassian Customer 

Agreement), skat. https://www.atlassian.com/legal/customer-agreement; 

• Sistēmas ekspluatācijas vides un infrastruktūras drošības prasību ievērošanu; 

• Drošības testu veikšanu (pēc nepieciešamības) un konstatētu problēmu novēršanu un/vai 

pieteikšanu Pretendentam (klasificējams kā izmaiņu pieprasījums); 

• Datu bāzu un sistēmas administratora nodrošināšanu; 

• Saņemto piegāžu testēšanu, akceptēšanu un uzstādīšanu. 

 
 

https://www.atlassian.com/legal/customer-agreement

